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MINISTER 

Rodziny i Polityki Społecznej  
 

 

   Warszawa elektroniczny znacznik 

czasu        

 

 

                 DUS-II.058.126.2021.BB 

 

                                                                                       Pan 

                                                                                       prof. Tomasz Grodzki 

                                                                                       Marszałek Senatu 

                                                                                       Rzeczypospolitej Polskiej   

 

Szanowny Panie Marszałku,  

 

 odpowiadając na pismo z dnia 11 sierpnia br. znak: BPS/043-28-1185/21, przy którym 

został przekazany tekst oświadczenia złożonego przez senator Magdalenę Kochan na 28. 

posiedzeniu Senatu RP w dniu 6 sierpnia br., w sprawie interpretacji przepisów ustawy o zmianie 

ustawy  

o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów  

politycznych oraz niektórych innych ustaw, uprzejmie wyjaśniam, co następuje. 

 

           Z dniem 1 czerwca 2021 r. weszły w życie regulacje zawarte w  art. 11–15 ustawy z dnia 30 

marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 794). 

Na podstawie wprowadzonych rozwiązań ubezpieczonym, którzy udowodnili określone 

okresy podlegania różnym formom represji wskutek działania na rzecz odzyskania przez Polskę 

niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce, a uznane 

za okresy składkowe przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach   

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.), przysługuje prawo 

do ustalenia na nowych zasadach kapitału początkowego. 

Dotyczy to okresów: osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na 

terytorium Polski na mocy skazania albo bez wyroku po dniu 31 grudnia 1955 r. za działalność 

polityczną, świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków 

zawodowych nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.,  

niewykonywania pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych, pozbawienia 

możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji 
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politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub 

respektowania politycznych praw człowieka w Polsce, internowania na podstawie art. 42 dekretu z 

dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. poz. 154, z późn. zm.).  

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, jeżeli okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru 

kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony przynajmniej część 

tego roku legitymuje się wymienionymi okresami, za podstawę wymiaru składek przyjmuje się w 

tym roku kwotę przeciętnego wynagrodzenia proporcjonalnie do wymienionych okresów.  

  Rozwiązanie to jest stosowane odpowiednio do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub 

renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli do podstawy wymiaru emerytury lub renty został 

wskazany okres, w którym ubezpieczony legitymuje się podleganiem określonym represjom na 

skutek działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania 

politycznych praw człowieka w Polsce.  

W przypadku ubezpieczonych, którym ustalono kapitał początkowy, wysokość emerytury 

lub renty z tytułu niezdolności do pracy przed dniem 1 czerwca 2021 r., ponowne ustalenie kapitału 

początkowego, wysokości emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z uwzględnieniem 

obowiązujących rozwiązań jest dokonywane na ich wniosek, o ile jest to dla nich korzystniejsze. 

Rozwiązania te stosowane są odpowiednio do rent rodzinnych po ubezpieczonych, którzy 

legitymują się wymienionymi okresami.  

Emerytura lub renta w wysokości ustalonej na wskazanych zasadach przysługuje nie 

wcześniej niż od miesiąca zgłoszenia wniosku, nie wcześniej niż od dnia 1 czerwca 2021 r. 

 Decyzje w sprawie indywidualnych uprawnień emerytalnych na podstawie 

udokumentowanego wniosku podejmują oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w miejscu 

zamieszkania osoby zainteresowanej.  

Od decyzji organu rentowego osobie zainteresowanej przysługuje prawo odwołania na 

drodze sądowej. Wyroki sądów wiążą sąd i strony postępowania oraz wiążą wszystkie organy. 

Z uwagi na powyższe Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ani też żaden inny organ 

administracji nie ma prawnych możliwości wydawania decyzji, ani innego rodzaju rozstrzygnięć  

w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Nie może też w żaden inny 

sposób ingerować w decyzje wydawane przez uprawnione do tego organy ZUS, a w postępowaniu 

odwoławczym – przez sądy pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.) nadzór ministra właściwego do spraw 
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zabezpieczenia społecznego nad zgodnością działań ZUS z obowiązującymi przepisami nie może 

dotyczyć spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej.  

Podniesiona przez senator Magdalenę Kochan sprawa, dotycząca interpretacji przepisów 

ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, została skierowana do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 Prezes ZUS wskazała, że podniesiona przez senator Magdalenę Kochan „Obawa co do 

prawidłowości realizacji przez Zakład przepisów ustawy zmieniającej, dotyczyła stwierdzenia 

zawartego w  piśmie Prezesa Zakładu z dnia 7 czerwca 2021 r., znak: 992700/610/15/2021-SEG, 

skierowanego do Pana Jana Józefa Kasprzyka Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, w części dotyczącej ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego: 

„Oznacza to, że przy ustalaniu kapitału początkowego po raz pierwszy, do obliczenia podstawy jego 

wymiaru, za rok kalendarzowy, w którym przynajmniej za część roku ubezpieczony posiada okresy 

wymienione wyżej, zostanie przyjęta kwota przeciętnego wynagrodzenia, o ile będzie to 

korzystniejsze od ustalenia podstawy wymiaru  na zasadach dotyczących ogółu ubezpieczonych.”.  

Ponadto Prezes ZUS zauważyła, że „Akapit ten nie zawiera stwierdzenia, że za cały rok 

kalendarzowy będzie przyjęta kwota przeciętnego  wynagrodzenia, jeżeli  za część roku 

ubezpieczony posiada okresy wymienione wyżej, czyli okresy:  

 osadzenia w więzieniach  lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy 

skazania   albo bez wyroku po dniu 31 grudnia 1955 r. za działalność polityczną (art. 6 ust. 1 

pkt 8 ustawy emerytalnej), 

 świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych (art. 6 

ust. 1 pkt 10 ustawy emerytalnej), nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do 

kwietnia 1989 r., 

 niewykonywania pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych (art. 6 ust. 

2  pkt 6a ustawy emerytalnej), 

 pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca  1990 r. na skutek  

  represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości  

i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce (art. 6 ust. 2 pkt 6b 

ustawy emerytalnej). 

Za cały rok kalendarzowy zostanie przyjęta kwota przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli zajdzie 

sytuacja omówiona w przykładzie zamieszczonym w powyższym piśmie bezpośrednio po 

przywołanym  fragmencie pisma:  „Jeśli więc – przykładowo – ubezpieczony od 1 stycznia do 31 
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grudnia 1982 r.  nie wykonywał pracy na skutek represji politycznych, to za ten rok, do ustalenia 

podstawy wymiaru kapitału początkowego zostanie przyjęte przeciętne wynagrodzenie, a więc 

wskaźnik wysokości wynagrodzenia za ten rok wyniesie 100%.”. Za lata kalendarzowe, w których 

tylko przez część roku kalendarzowego ubezpieczony nie wykonywał pracy wskutek represji 

politycznych, a za część roku kalendarzowego  otrzymywał wynagrodzenie – przyjęcie do ustalenia 

podstawy wymiaru kapitału  początkowego przeciętnego wynagrodzenia dotyczy wyłącznie okresu 

niewykonywania pracy wskutek represji politycznych. Tak więc jeżeli okres wskazany do ustalenia 

podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym przynajmniej 

przez część roku ubezpieczony posiada wymienione okresy, za podstawę wymiaru składek, o której 

mowa w art. 15 ust. 1 ustawy emerytalnej, w tych okresach przyjmowana jest kwota przeciętnego 

wynagrodzenia, o ile jest to korzystniejsze od ustalenia podstawy wymiaru na zasadach dotyczących 

ogółu ubezpieczonych. Niezależnie od tego, że w ww. piśmie z 7 czerwca 2021 r. art. 11 ust. 2 

ustawy zmieniającej został przytoczony jedynie we fragmencie, to należy podkreślić, że zasadę 

wynikającą z tego przepisu Zakład realizuje zgodnie z jego brzmieniem, na co wskazuje ostatni 

akapit pierwszej części tego pisma: „Zakład przeliczy podstawę wymiaru kapitału początkowego z 

uwzględnieniem przeciętnego wynagrodzenia za wymienione wyżej okresy, o ile będzie to 

korzystniejsze  dla zainteresowanego (…).”. Odnosząc się do przykładów wskazanych przez senator 

Magdalenę Kochan należy zatem wskazać, że: 

1) w przykładzie 1, dotyczącym osoby, która w 1976 r., do 30 września 1976 r., tj. do daty 

zwolnienia z pracy z jednej ze wskazanych wyżej przyczyn, zarabiała dwukrotność przeciętnego 

wynagrodzenia, za okres od stycznia do września 1976 r. zostanie przyjęte faktycznie osiągane 

wynagrodzenia, a za okres od października do grudnia 1976 r. 100% przeciętnego 

wynagrodzenia ustalonego dla tego okresu, a następnie – dla ustalenia wynagrodzenia, jakie za 

1976 r. zostanie przyjęte do ustalenia podstawy wymiaru – Zakład przyjmie sumę tych 

wynagrodzeń, 

2) w przykładzie 2, osobie, która została pozbawiona możliwości wykonywania swojego zawodu 

przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania 

przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka  

w Polsce, ale w tym czasie wykonywała inną pracę, za okresy, w których wykonywała tą inną 

pracę, zostanie przyjęte wynagrodzenie w wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia, o ile 

jest to dla niej korzystniejsze. Obowiązujące przepisy nie przewidują natomiast możliwości – tak 

jak sugeruje Pani Senator – wyrównania różnicy między wynagrodzeniem, które ww. osoba 
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osiągałaby w okresie pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu, a faktycznie 

osiąganym w tym okresie wynagrodzeniem.”.  

 

 

Reasumując należy podkreślić, że szczegółowe wyjaśnienia Prezesa Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, dotyczące praktyki organów rentowych w zakresie ustalania podstawy wymiaru 

kapitału początkowego, ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty z tytułu niezdolności do 

pracy, jeżeli do podstawy wymiaru emerytury lub renty został wskazany okres, w którym 

ubezpieczony legitymuje się podleganiem określonym represjom na skutek działania na rzecz 

odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw 

człowieka w Polsce, świadczą o dokonywaniu działań mających na celu realizację obowiązujących  

regulacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach 

opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz 

niektórych innych ustaw. 

 

                                                                                           Z poważaniem,  

                                                                                            z up. Ministra  

Stanisław Szwed 

 Sekretarz Stanu 

                                                                     /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/  
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